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  کارآفرینان پشتیبانی و حمایت براي مالی تامین هايسبک به اجمالی نگاهی
  

  مدرس دانشگاه، محمدرضا مالکی
 Makhmalbaf.h@gmail.com، بافحمیده مخمل

  ، بیرجند، ایران)سپیده کاشانی(اي دختران بیرجنددانشجوي کاردانی حسابداري، دانشگاه فنی و حرفه
  حسابداري و مدیریت معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی واحد خراسان جنوبی مدیر دپارتمان، بافاحمد مخمل

  
المللی و هاي سریع در محیط بیندر دنیاي امروز پیچیدگی و رقابت رو به رشد که توأم با دگرگونی - چکیده

ست که تغییر اقتصاد به اقتصاد جهانی درگذر از جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی همراه بوده است، سبب شده ا
هایی که همواره در این راه، یکی از چالش. ها مطرح گرددکارآفرینی به عنوان نیروي محرکه در رشد سازمان

وکارها و یا به عبارتی اندازي کسببراي کارآفرینان وجود داشته است، بدست آوردن وجوه الزم براي راه
روش اسنادکاوي و مطالعۀ متون موجود در حوزة مطالعه حاضر با استفاده از . ها بوده استتأمین مالی فعالیت

تأمین مالی کارآفرینان با هدفی علمی و برحسب گردآوري اطالعات به صورت توصیفی که هدف آن 
هاي مورد بررسی است، در راستاي بررسی نظري و جامع مطالعات انجام شده توصیف کردن شرایط و پدیده

پردازد و سپس منابع تأمین مالی کارآفرینان را مورد انی نظري میدر این حوزه، ابتدا به بررسی مفاهیم و مب
ها دهد و در ادامه با توجه به اینکه کشور ایران، کشوري اسالمی است به بررسی اصول، تکنیکبررسی قرار می

تأمین  هايپردازد و در انتها نقش آموزش به کارآفرینان در انتخاب شیوهها در تأمین مالی اسالمی میو نوآوري
  . نمایدمالی را بررسی می

  .کارآفرینی، کارآفرین، تأمین مالی، آموزش تأمین مالی :واژگان کلیدي
  

  مقدمه
الملل و گذر از پیچیدگی و رقابت رو به رشد موجود در دنیاي امروز که البته با تحوالت سریع محیط بین

جهانی است، باعث شده است که از  قتصادملی به ا جامعه صنعتی به جامعه اطالعاتی و نیز تغییر اقتصاد
تواند باعث رشد که آن می چرا). 1383مقیمی، ( ها یاد شودکارآفرینی به عنوان نیروي محرکه در رشد سازمان

جا از آن). 1383احمدپور، ( وري، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی شودو توسعۀ اقتصادي کشورها، افزایش بهره
وکارها همواره به عنوان یک مانع براي کارآفرینان مطرح اندازي کسبنیاز براي راه که کسب منابع مالی مورد
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ساله و معضل بیکاري در کشور ایران که کارآفرینی را به یک ضرورت  20انداز بوده است و باتوجه به چشم
دت زمان زیادي در این کشور، مبدل ساخته است، فرایند تأمین مالی مورد نیاز براي کارآفرینان ممکن است م

تأمین مالی یکی از نکات . وکارها منصرف نمایداندازي و مدیریت کسببه طول انجامد و کارآفرینان را از راه
وکارها در اندازي کسبپذیري راهمهم در سرعت دادن به فرایند کارآفرینی و افزایش سطح مطلوبیت و امکان

اغلب کارآفرینان از طرق مختلف ). 1389نژاد و دیگران، امینی( باشدنزد افراد جامعه و کارآفرینان بالقوه می
تأمین مالی فعالیت جدید، خودآگاهی کامل ندارند، چه بسا ممکن است این عدم آگاهی در مواردي منجر به 

که یکی از دشوارترین مشکالت در ایجاد فعالیت کارآفرینی جدید،  شکست فعالیت کارآفرینانه گردد؛ چرا
هاي تأمین مالی مختلف به زعم نگارندگان این مطالعه به بررسی سبک. الی موردنیاز آن استنحوة تأمین م

  .پردازدوکارها، میاندازي کسبها براي راهجهت آشنا نمودن کارآفرینان با انواع این سبک
  

  مروري بر ادبیات موضوع
زایی و کسب سود از ایند اشتغالدر مطالعه خود، کارآفرینی را فر) 1392( آقاجانی و دیگران :کارآفرینی

  .اندترکیب ارزشمند منابع تعریف نموده
شود که متعهد شود کارآفرین به شخصی اطالق می) 2001( با توجه به مطالعه کورادکو و هودکز :کارآفرین

دمی ها یا مرکارآفرینان افراد، گروه. دهی، اداره و تقبل نمایدهاي یک فعالیت اقتصادي را سازمانمخاطره
اي که حداقل براي بیش از یک نفر اشتغال کنند به گونهوکار جدیدي را تأسیس و اداره می هستند که کسب

  ).2007کرك وود، ( ایجاد نمایند
  

  منابع تأمین مالی کارآفرینان
ها و خواص  ها و ابزار گوناگونی وجود دارد که هر کدام داراي ویژگی ها، روش براي تامین مالی شرکت

گذاري  هاي اقتصادي و تنوع رفتار مردم در سرمایه بسته به نیازها، توان مالی، شرایط بنگاه. به خود است مربوط
هاي مهم فرآیند تامین  یکی از روش. شوند ها تبیین و به کار گرفته می و مواجهه با خطر، این ابزارها و روش

هایی است  به اوراق بهادار کردن، یکی از واژه واژه تبدیل. ها است مالی، تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی
تبدیل به اوراق بهادار کردن فرآیندي است . گذرد که بیش از دو دهه از ظهور آن در ادبیات مالی جهان نمی

شود و سپس، تامین  هاي موسسه مالک دارایی یا بانی از ترازنامه آن موسسه جدا می که طی آن، نخست دارایی
این ابزار مبادله شده نمایانگر . اند دهند که ابزار مالی قابل مبادله را خریده رانی انجام میگذا وجوه را سرمایه
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هاي مالی  به عبارت دیگر، تبدیل به اوراق بهادار کردن، فرآیندي است که در آن واسطه. بدهکاري مزبور است
. شود گذاران فروخته می مایههاي تجاري حذف و اوراق بدهی قابل خرید و فروش، مستقیما به سر مانند بانک

آوري و اوراق بدهی را براي تامین  هاي مالی را جمع اي از دارایی در واقع، یک شرکت تامین سرمایه، مجموعه
ها به اوراق بهادار، شرکت  در فرآیند تبدیل دارایی. فروشد گذاران بیرونی می مالی مجموعه موردنظر، به سرمایه

کند و آن دسته از  ن مالی دارد اقدام به تاسیس یک شرکت با مقصد خاص میاي که نیاز به تامی یا موسسه
شرکت با . فروشد هاي نقدي آتی هستند به شرکت با مقصد خاص می هاي خود را که داراي جریان دارایی

 هاي مذکور را فراهم کند، اقدام به انتشار اوراق بدهی با مقصد خاص براي اینکه وجه الزم براي خرید دارایی
سپس شرکت با مقصد خاص وجوهی را که از . کند گذاران عرضه می پشتوانه دارایی و آن را به عموم سرمایه

. کند هاي مالی به بانی پرداخت می محل فروش اوراق بدهی به دست آورده است، بابت خرید دارایی
هاي  اي نقدي حاصل از داراییه اند از محل جریان گذارانی که اوراق بدهی با پشتوانه دارایی را خریده سرمایه

یکی از ابزارهاي مالی مهم و کارا براي فرآیند تبدیل به . کنند مالی شرکت با مقصد خاص بازدهی کسب می
گونه صورت ساده، تامین مالی از طریق اوراق قرضه این به. ها، اوراق قرضه استاوراق بهادار کردن دارایی

هاي معین  ن گیرد و در زما صورت مستقیم از مردم قرض می خود را به است که بنگاه اقتصادي سرمایه موردنیاز
  .دهد می پردازد و در سررسید اصل قرض را باز پس بهره آن قرض را می

اوراق قرضه اسنادي است که طبق آن صادرکننده اوراق به : گونه استتعریف مرسوم اوراق قرضه این
وسیله صادرکننده  ید بوده و مبلغ آن در زمان سررسید بهاین اسناد داراي سررس. شود خریدار بدهکار می

این اوراق داراي برگۀ بهره بوده و بهره آن در فواصل زمانی معین به وسیله بانکی که . شود پرداخت می
هاي تامین مالی هم در  انتشار اوراق قرضه یکی از روش. شود نمایندگی صدور اوراق را دارد، پرداخت می

شود، اوراق قرضه نیز همانند همه ابزارهاي مالی دیگر، مزایا و  ر بلندمدت محسوب میمدت و هم د کوتاه
ترین مزایاي اوراق قرضه براي بنگاه صادرکننده هزینه موثر کم و قابل بازخرید بودن و براي  مهم. معایبی دارد

صادرکننده و هم براي ترین عیب اوراق قرضه، هم براي  مهم. خریدار قابل انتقال بودن و سود معین آن است
در برخی کشورهاي . خریدار، خطر ورشکستگی بنگاه به دلیل ناتوانی در بازپرداخت اصل و بهره قرض است

شود، مشکل دیگري نیز براي اوراق  ایران که در آن قانون بانکداري بدون ربا اعمال می اسالمی و مخصوصاً
 		.کند طور کلی نفی می ا زیر سوال برده و آن را بهقرضه وجود دارد که کل ماهیت و عملکرد اوراق قرضه ر

 قانون این اعمال و تصویب اصلی هدف آید، می بر ربا بدون بانکداري عملیات قانون نام از که گونه همان
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طبق این قانون، بهره از عملیات مالی و بانکی . تم مالی و بانکی کشور و تطبیق آن با شرع استسیس از ربا حذف
شود، زیرا بهره یا همان سود معین، ربا در نظر گرفته  با نام عقود اسالمی جایگزین آن می حذف و ابزاري

ربا آن است که در قرض دادن چیزي یا مبلغی، شرط زیاده گذاشته شود، یعنی اگر پولی یا مالی به . شود می
بر اصل را تادیه کند،  گیرنده در سررسید، مبلغ یا درصد معینی عالوهکسی قرض داده شود و شرط شود که وام

ون بهره معین، قسمتی از چ  .استقراض ربوي صورت گرفته و مطابق نظر شرع این معامله حرام و باطل است
صورت  بنابراین با توجه به این قانون در واقع امکان استفاده از اوراق قرضه به ذات اوراق قرضه اوراق است،

شود، برخی از  هاي دیگر هم که چنین قانونی اعمال نمیحتی در بسیاري از کشور .رود کامل از بین می
  .دانند کنند و بهره اوراق قرضه را برابر با ربا می مسلمانان به دلیل اعتقادات دینی استقبالی از اوراق قرضه نمی

چندین نوع عقد اسالمی . در نتیجه ابزارها یا صکوك اسالمی ابداع شد تا جایگزین اوراق قرضه شود
چندین عقد در هر کدام از این اوراق وجود . و هر یک از این عقود قوانین مربوط به خود را داردوجود دارد 

در این عقود به دلیل وجود بازیگران متعدد و انوع قراردادها هزینه معامله افزایش خواهد یافت و دشواري . دارد
حتی به دلیل افزایش تعداد . وار استمحاسبه سود این اوراق پیچیده و اجرایی کردن آن نیز دش. کند ایجاد می

گذار بودن این  طور تاثیر دلیل استفاده گسترده از اوراق قرضه و همین. یابد بازیگران احتمال فساد نیز افزایش می
. طور مثال اوراق مشارکت را درنظر بگیرید ولی به. عقود، سادگی قوانین و روشن بودن سود این اوراق است

در حقیقت با شریک شدن در یک پروژه، در دارایی واقعی کل پروژه . شوید می اي شریک شما در پروژه
اگر طرف اجراکننده پروژه ادعا کند در مدت زمان خاصی سودي وجود نداشته و شما ادعا . اید شریک شده

ه کارشناس باید تعیین کند ک. شود هاي حقوقی می داشته باشید که سود وجود داشته باشد اختالفات وارد بحث
بنگاه به شما . که اوراق قرضه هیچ کدام از این مشکالت را نخواهد داشتدر حالی. شرکت سود داشته یا خیر

  .)1394روزنامه دنیاي اقتصاد، ( دقرضی دارد و باید قرض و بهره را پرداخت کن
  

  اصول، تکنیک ها و نوآوري ها در تأمین مالی اسالمی
 واحدهاي از وسیعی گستره مالی، تأمین اولیه ابزارهاي از یکی نوانع به محور پروژه مالی تأمین هايتکنیک

 هادارایی انواع و صنایع نوع به توجه با نیز هاتکنیک این کاربرد. است فراگرفته را جهان سراسر در اقتصادي
 بین ارتباط مانند متقاضی و کنندهمالی تأمین بین ارتباط اسالمی مالی تأمین در. است گرفته قرار پاالیش مورد
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 و دهنده وام بین ارتباط مانند ارتباط این. است کارآفرین و گذارسرمایه یا و مدیر و عامل فروشنده، و خریدار
  :نماید تبعیت زیر قوانین از باید اسالمی مالی تأمین. نیست دارد، وجود غربی بانکداري در ايبگونه گیرنده وام

  .باشدمی نیز غیرمستقیم منافع شامل امر این و است عممنو پول اصل بر مازاد پرداختی هرگونه •
 .باشد شریک شده داده قرض پول از حاصل هايزیان و سودها در باید دهندهامو •

 قابل باشد وربهره فعالیتی طریق از صورتی که در تنها پول ایجاد. نیست جایز پول از پول آوردن دستب •
  .است قبول

 .باشد شناخته مجاز اسالم جانب از که نماید پشتیبانی را محصوالتی و هافعالیت تأمین مالی باید •

 عالم سه تا یک داراي که هستند خود به مختص شریعت هیئت داراي اغلب اسالمی مالی تأمین مؤسسات
 شده ارائه معامالت ساختارهاي تحلیل و مرور به هاهیئت این. باشندمی مالی یا اقتصاد زمینه در متخصص دینی

 فتواي ایشان، موافقت صورت در. دهند قرار بررسی مورد اسالمی مفاهیم با را آنها مطابقت تا پردازندمی
 حالل موردنظر معامله پذیرند،می را دینی عالمان این هايیافته آنانی که براي. نمایندمی صادر را آن پذیرش

  ).1388 احمدي، و هیبتی(شود می تلقی
  

  هاي تأمین مالیدر انتخاب سبکنقش آموزش به کارآفرینان 
 گسترش شاهد سو یک از است، گرفته قرار توجه مورد کشورمان در ايگسترده سطح در کارآفرینی امروزه

 ترکیب به توجه با دیگر سوي از و هستیم خصوصی و دولتی هايسازمان و هامؤسسه در کارآفرینی آموزش
 توسعه یقیناً مختلف، صنایع و هابخش توسعه مولد، و سالم اشتغال ها،نوآوري به شدید نیاز و کشور جمعیتی
 به هابخش در تحول و آفرینی اشتغال ها،نوآوري توسعه استراتژي عنوان به تواندمی کارآفرینی هايفعالیت

 چگونگی به ماهیتاً کارآفرینانه یادگیري. گیرد قرار کشور گذارانسیاست توجه مورد گوناگون صورت
 و مستمر فرایندي عنوان به معموالً کارآفرینانه یادگیري. دارد اشاره شانکاري تجربیات از فرینانکارآ یادگیري

 یادگیري که زمانی. شودمی وکارکسب یک اداره و اندازيراه براي الزم دانش کسب به منجر که است مداوم
 جهت الزم بصیرت و مهارت دانش، آموختن منظور شود،می گرفته کار به کارآفرینی مفهوم با پیوند در

 ایجاد با مرتبط هايبصیرت و هامهارت دانش، کسب دیگر، بیانی به. است هافرصت از برداريبهره و تشخیص
 جوهره تربیت، و تعلیم منظر از. گوییممی کارآفرینانه یادگیري را کارآفرینان توسط وکارهاکسب اداره و

 ایده، ارزیابی پردازي،ایده چگونگی یادگیري معنی به که باشدیم کارآفرینانه یادگیري کارآفرینی، دفراین
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: قبیل از هاییدغدغه و مفاهیم وکارهاکسب یادگیري قلمرو در. باشدمی فروش و بازاریابی تولید، منابع، تأمین
 یادگیري هايروش. باشدمی مطرح یادگیري عملکرد و یادگیري هايروش یادگیري، منابع یادگیري، سطوح

 کسب جهت کارآفرینان و سازمان مدیران سازمان، کارکنان استفاده مورد عملیاتی راهکارهاي و هامکانیزم هب
). 1392 مافی، و الیاسی محمدي(شود می گفته قبلی هايآموخته بسط یا جدید هايبصیرت و هامهارت دانش،
 پیرامون اتفاقات و وقایع از یادگیري در آنها ترغیب به منجر کارآفرینان فردي هايویژگی و هاارزش از برخی

 است مؤثر آنان یادگیري ترغیب بر نیز وکارکسب محیط و وکارکسب هايویژگی از بعضی همچنین شود،می
  .)1390 ساز،آیینه و الیاسی محمدي(
  

  گیرينتیجه
برخی از  .اره داردبه چگونگی یادگیري کارآفرینان از تجربیات کاریشان اش یادگیري کارآفرینانه ماهیتاً

 .شودهاي فردي کارآفرینان منجر به ترغیب آنها در یادگیري از وقایع و اتفاقات پیرامون میها و ویژگیارزش
 دینی عالم سه تا یک داراي که هستند خود به مختص شریعت هیئت داراي اغلب اسالمی مالی تأمین مؤسسات
 سودي خاصی زمان مدت در کند ادعا پروژه اجراکننده طرف اگر .باشندمی مالی یا اقتصاد زمینه در متخصص

. شود می حقوقی هاي بحث وارد اختالفات باشد داشته وجود سود که باشید داشته ادعا شما و نداشته وجود
 طی که است فرآیندي تبدیل به اوراق بهادار کردن .خیر یا داشته سود شرکت که کند تعیین باید کارشناس

 را وجوه تامین سپس، و شود می جدا موسسه آن ترازنامه از بانی یا دارایی مالک موسسه ايه دارایی نخست آن،
  .اندخریده را مبادله قابل مالی ابزار که دهند می انجام گذارانی سرمایه
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